
13با خوانندگان 2 2 8 8 7 3 5 50 2 1 2 2 8 8 7 3 5 5 weeklysalamat@gmail.com@salamatweekly  weeklysalamatبـا مـا تـمـاس بگیـریـد:

پرسش

پرسش اول: معموال بعد از خوردن بیسکویت کرم دار و حتی نسکافه 
دست  من  به  گوارش  دستگاه  در  ناراحتی  و  کردن  ترش  احساس 
می دهد. علت این موضوع چیست و چه باید بکنم؟ 399****0912

پرسش دوم: بین بیسکویت های موجود در بازار کدام یک برای کودکان 
زیر 1 سال مناسب است؟ آیا می توان از نوع سبوس دار به آنها داد؟ 

0913****608

پاسخ
دکتر میترا زراتی

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: ترکیبات کافئین دار مانند قهوه، نسکافه و شکالت به دلیل کافئینی 
که در خود دارند، محرک ترشح اسید معده هستند. به همین دلیل افرادی 
که ریفالکس دارند یا ترش می کنند، باید از خوردن چای غلیظ و پررنگ، 
قهوه، نسکافه و شکالت تلخ بپرهیزند. در مورد بیسکویت ها باید بدانید 
همه انواع آنها از روغن جامد تهیه می شوند. مصرف روغن جامد هم 
می تواند ریفالکس ایجاد کند. ضمن اینکه بعضی از بیسکویت ها سبوس 
دارند و سبوس آنها ریفالکس را تشدید می کند، بنابراین باید خوردن هر 
ماده ای که باعث سوزش معده و ترش کردنتان می شود را محدود کنید.

پاسخ دوم: در تهیه همه انواع بیسکویت از روغن جامد استفاده می شود. 
روغن جامد هم در تمام گروه های سنی منع مصرف دارد. با این حال اگر 
می خواهید به کودک زیر 1 سال بیسکویت بدهید انواع ساده آن را انتخاب 
کنید و گهگاهی در هفته همراه با مقداری شیر به او بدهید تا تنوعی در 
رژیم غذایی اش ایجاد شود. دادن بیسکویت سبوس دار به کودکان زیر 

1 سال توصیه نمی شود.

پرسش

تقویت  و  بروز سرماخوردگی  از  پیشگیری  برای  پاییز  آیا در فصل 
سیستم ایمنی مصرف هر روزه یک قرص جوشان ویتامین C را برای 

خانمی 34ساله توصیه می کنید؟ 256****0912

پاسخ
دکتر پیام فرح بخش

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

نه، بهترین منابع برای باالبردن سطح ایمنی بدن، غذاها، میوه ها و سبزیجات 
هستند. اگر فردی عادت کند میوه ها و سبزی های تازه را به صورت منظم و 
مرتب در برنامه غذایی روزانه اش داشته باشد، قطعا انواع و اقسام ویتامین ها 
را به طور طبیعی دریافت خواهد کرد و نیازی به مصرف مکمل نخواهد 
داشت. ویتامین های A ، C، E و بعضی امالح، به خصوص سلنیوم مهم ترین 
عواملی هستند که در باال بردن سطح ایمنی بدن نقش دارند. این مواد از 
طریق غذاهای روزمره به بدن می رسند. فقط افرادی که به دالیلی بعضی از 
غذاها را دریافت نمی کنند یا نسبت به مصرف آنها حساسیت دارند، یا این 
غذاها را دوست ندارند و دچار کمبودهای خاصی شده اند، می توانند با تجویز 
متخصص تغذیه از مکمل های غذایی استفاده کنند. برای بهبود سیستم ایمنی 
توصیه می شود حتما روزی 4-3 میوه تازه بخورید. در وعده های ناهار و 
شام ساالد یا سبزی خوردن مصرف کنید و گوشت قرمز یا سفید را از برنامه 
غذایی روزانه تان حذف نکنید. رعایت همین موارد کمک می کند از ابتال به 
بیماری ها، به خصوص سرماخوردگی و آنفلوانزاهای فصلی در امان باشید.

پرسش

روزانه  مصرف  به  عادت  اول:  پرسش 
مفید  کپک  داشتن  به دلیل  بلوچیز  پنیر 
برای مصرف کننده چه فوایدی دارد؟ آیا 
دارد؟  هم  محدودیتی  پنیر  این  خوردن 

0912****419

که  کودکی  به  می توان  آیا  دوم:  پرسش 
1ساله شده، تمام مواد غذایی حساسیت  زا 

را داد؟  833****0912

پاسخ
گلبن سهراب دکتر 

تغذیه  متخصص 
دانشگاه  علمی  عضو هیئت 
بهشتی پزشکی شهید  علوم 

نوع  از  بلوچیز  پنیر  کپک  اول:  پاسخ 
نظر  از  آن  مصرف  و  است  پنی سیلیوم 
به خصوص  مختلف  بیماری های  به  ابتال 
سرطان مشکلی ندارد، اما مصرف کنندگان 
در  بلوچیز  پنیر  بدانند  باید  پنیر  نوع  این 
151 کیلوکالری  ابعاد یک قوطی کبریت، 
میلی گرم   327 و  چربی  گرم   15 انرژی، 
سدیم دارد، بنابراین هم کالری آن نسبت 
چربی  هم  است،  زیاد  پنیر  گرم   30 به 
دلیل  همین  به  دارد.  باالیی  سدیم  و 
به  که  افرادی  در  بلوچیز  پنیر  مصرف 
پرفشاری  یا  عروقی  قلبی-  بیماری های 
خونشان  کلسترول  و  هستند  مبتال  خون 
آن  اما مصرف  نمی شود،  توصیه  باالست، 
ندارند  خاصی  بیماری  که  افرادی  برای 

نمی کند. ایجاد  مشکلی 
ویژه ای  خاصیت  پنیر  در  موجود  کپک 
مزه  و  طعم  به دلیل  افراد  برخی  و  ندارد 
تند  کمی  می رسد  نظر  به  که  پنیر  خاص 

می کنند. استفاده  آن  از  باشد 

پاسخ دوم: کودک 1 ساله باید از غذای سفره 
استفاده کند. به عبارت دیگر، سیستم گوارش 
کودک در 1سالگی به حدی از تکامل رسیده 
که می تواند تمام موادغذایی که بزرگساالن 
استفاده می کنند، بخورد، در حالی که قبل از 
1سالگی موادی مانند اسفناج، توت فرنگی، 
بادام زمینی، سفیده تخم مرغ، عسل و مرکبات 
به  را  مواد  این  نباید  و  دارند  مصرف  منع 
کودکان زیر 1 سال داد. اگر کودکی بعد از 
غذایی خاصی حساسیت  ماده  به  1سالگی 
را  موادغذایی  همه  می تواند  باشد،  نداشته 
استفاده کند و نیازی هم به شروع تدریجی 
آنها نیست اما اگر کودک بعد از مصرف ماده 
یا  دهان  دور  قرمزی  دچار  خاصی  غذایی 
عالئمی از حساسیت شد، مصرف آن ماده 

غذایی را قطع کنید.

پرسش

پرسش اول: کره حیوانی بهتر و سالم تر است یا کره 
گیاهی )مارگارین(؟ شنیده ام کره گیاهی همان روغن 
و  است  ترانس  چرب  اسید  نام  به  ترکیبی  با  جامد 
مصرف مداوم آن باعث بروز بیماری های قلبی و سرطان 

می شود. 256****0912

پیتزا علت هشدار  پنیر  پرسش دوم: آیا چرب بودن 
نسبت به مصرف آن است؟ آیا پنیر پیتزا برای کودکان 

هم مضر است؟ 559****0911

پرسش سوم: بیسکویتی به بازار آمده که روی بسته بندی 
آن نوشته شده که این محصول پروبیوتیکی است. مزیت 
این بیسکویت نسبت به بیسکویت های عادی چیست؟ 

0912****633

پرسش چهارم: خانمی 28 ساله هستم. نتایج آزمایش ها 
نشان داده HDL خونم کم است. چه خوراکی هایی 
را باید در برنامه غذایی ام اضافه کنم تا این فاکتور 

افزایش پیدا کند؟ 352****0912

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: آنچه گفته اید، درست است. با اینکه منشاء کره 
گیاهی، روغن های مایع گیاهی است اما همین روغن های 
مایع گیاهی در صنعت هیدروژنه و اشباع می شوند تا به شکل 
جامد درآیند. فرآیند هیدروژناسیون باعث می شود بسیاری 
از اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب ترانس 

تبدیل شوند که بدترین نوع اسیدچرب در تغذیه انسان 
هستند. به همین دلیل اغلب کره های گیاهی، اسیدچرب 
ترانس دارند و عوارض مصرفشان بدتر از کره های حیوانی 
است. مگر اینکه تکنولوژی  جدیدی در صنایع غذایی 
ایجاد شود که بتواند فرآیند هیدروژناسیون را به صورت 
سالم انجام دهد تا میزان اسیدچرب ترانس کره گیاهی را 
به صفر برساند. البته این تکنولوژی در کشورهای پیشرفته 
وجود دارد و امیدوارم روزی برسد که تمام کارخانه های 
تولید کره و روغن کشور ما هم به این تکنولوژی مجهز 
شوند. متاسفانه براساس شواهد موجود اغلب کره های 
گیاهی که در کشور ما تولید می شوند، اسیدچرب ترانس 
باالیی دارند که مصرف آن به خصوص در حد زیاد برای 

مصرف کنندگان عوارض خطرناکی دارد.

پاسخ دوم: مساله مهم در مورد پنیر پیتزا و پنیرهای مشابه 
دقیقا همین است که درصد چربی آنها بسیار باالست 
و از آنجا که چربی لبنیات جزو چربی های اشباع است 
لبنیات  زیاد  مصرف  دارد،  ضرر  سالمت مان  برای  که 
پرچرب و پنیر پیتزا توصیه نمی شود. واقعیت این است 
فرد  در  عادتی هم  زیاد یک حالت  که مصرف چربی 
ایجاد می کند. به عبارت دیگر، تغییر ذائقه کسی که به 
خوردن چربی عادت می کند، کار بسیار سختی است. 
ضمن اینکه عوارض ناشی از مصرف چربی های اشباع 
شامل همه گروه های سنی است، به خصوص اینکه ذائقه 
و  می کند  عادت  ذائقه  یک  به  سریع تر  خیلی  کودکان 
مصرف زیاد چربی باعث چاقی و مشکالت بعدی در 
آنها خواهد شد، بنابراین بهتر است همه گروه های سنی 
و جنسی از مصرف خوراکی های پرچرب به خصوص 
چربی های اشباع که مضرتر هستند، بپرهیزند و ذائقه شان 

را به غذاهای پرچرب عادت ندهند.

فرآورده های  تهیه  اصول  واقعا  اگر  سوم:  پاسخ 

اضافه شده  دوز  و  شود  رعایت  درست  پروبیوتیکی 
اندازه  به  خوراکی ها  این  به  پروبیوتیک   میکروب های 
کافی و به میزان1010 میکروب در هر گرم از محصول 
باشد، قطعا تمام فرآورده های پروبیوتیک از انواع مشابه 
غیرپروبیوتیک شان بهتر خواهند بود، اما مشکل اینجاست 
که در اغلب این فرآورده ها میکروب های مفیدی که باید 
به ماده غذایی اضافه شوند، به اندازه الزم و استاندارد 
افزوده نمی شوند، مگر اینکه اداره استاندارد تایید کند یک 
محصول این میزان میکروب مفید را دارد. الزم به ذکر 
است پروبیوتیک ها برای عملکرد بهتر دستگاه گوارش، 
سیستم ایمنی و قسمت های مختلف بدن الزم اند و کمک 

زیادی به بهبود شرایط این دستگاه ها می کنند.

پاسخ چهارم: فاکتور HDL یا کلسترول خوب خون 
تحت تاثیر  باشد،  خوراک ها  تحت تاثیر  اینکه  از  قبل 
فعالیت های فیزیکی و ورزش است. با توجه به اینکه 
سن کمی دارید، توصیه می شود هرچه سریع تر برنامه 
ورزشی مناسب و منظمی را در برنامه روزانه  خودتان 
بگنجانید تا HDL خونتان افزایش پیدا کند. بد نیست 
بدانید HDL باال برای خانم ها بسیار مهم تر است بنابراین 
سعی کنید حتما آن را به میزان طبیعی برگردانید. البته 
افرادی که چاق هستند یا اضافه وزن دارند و LDL یا 
کلسترول بد خونشان باال و HDL یا کلسترول خوب 
خونشان پایین است، بیشتر در معرض بروز بیماری های 
قلبی-عروقی قرار دارند. درست است که اشاره شد غذا 
ارتباط  در   HDL یا کاهش  افزایش  با  به طور مستقیم 
که  افرادی  در  می تواند  غیرمستقیم  به طور  اما  نیست، 
وزن باالیی دارند، کالری بیشتر از حد نیازشان دریافت 
می کنند، چربی های نامناسب می خورند و تری گلیسرید 
خونشان از راه غذای نامناسب باال می رود باعث افزایش 
LDL و کاهش HDL  شود و خطر بروز بیماری های 

قلبی- عروقی را باال ببرد.

پرسش

این روزها در قنادی ها کیک هایی با قیمت های چند برابر 
کیک های معمولی به فروش می رسد که گفته می شود 
در تهیه آن از خمیر فوندانت استفاده شده است. این 
خمیر چیست و از چه ترکیباتی تشکیل شده است؟ 
آیا خوردن این کیک ها برای مصرف کننده ضرر ندارد؟ 

0912****670

پاسخ
مادح نادری

مدرس کیک و دسر

برای تهیه برخی کیک ها از خمیر فوندانت استفاده می شود 
اما این مساله به تنهایی علت باال بودن قیمت کیک های با 
روکش فوندانت نیست. اوال نوع اسفنجی که برای تهیه 
این کیک ها استفاده می شود، تفاوت چندانی با کیک های 

با کیفیت  اگر کیک زیر فوندانت  ندارد. حتی  معمولی 
نهایت می تواند کیلویی 1000  بیشتری تولید شود، در 
تومان با کیک معمولی اختالف داشته باشد. انواع مغز 
گردو، پسته، فندق، خامه یا طعم دهنده هایی هم که بین 
کیک به عنوان فیلینگ استفاده می شوند به نسبت مقدار و 
کیفیت متفاوت هستند و قیمت های متفاوتی دارند. علت 
دیگر تفاوت قیمت، نوع فوندانتی است که استفاده می شود. 
مثال هر کیلوگرم فوندانت خارجی بین 40-25هزارتومان 
قیمت دارد. فوندانت های داخلی با کیفیت بسیار خوب 
هم بین 25-15هزارتومان به ازای هر کیلوگرم به فروش 
می رسند، بنابراین نوع فوندانتی که برای کیک استفاده 
می شود، می تواند روی قیمت آن تاثیر داشته باشد. علت 
دیگر باال بودن قیمت کیک های با روکش فوندانت، مدت 
زمانی است که صرف دکور این کیک ها می شود. به طور 
با 20 گل  که  تهیه یک کیک عروسی چند طبقه  مثال 
فوندانت، پاپیون و سایر شکل های دست ساز با فوندانت 
تزیین می شود، ممکن است بیش از 10 روز طول بکشد. 

در این موارد خاص کیک ها قطعا قیمت باالتری خواهند 
داشت. البته متاسفانه سوءاستفاده از نام فوندانت باعث 
شده کیک های ساده با روکش فوندانت معمولی هم با 
همین قیمت عرضه شوند، در حالی که ممکن است تهیه 
بعضی از این کیک ها 30دقیقه هم زمان الزم نداشته باشد. 
به همین علت پیشنهاد می شود کیک ها به نسبت وقت و 
زمانی که صرف دکورشان می شود، قیمت بخورند. ترکیبات 
خمیر فوندانت شامل پودر قند، نشاسته ذرت، گلیسیرین 
خوراکی، پودر ژالتین، ثعلب و وانیل یا اسانس است. 
همه این مواد طبیعی هستند و مصرف آنها در صورتی 
که کامال سالم و بدون هرگونه آلودگی باشند، مشکلی 
فوندانت  به ذکر است  نمی کند. الزم  ایجاد  افراد  برای 
بیشتر جنبه تجمالتی دارد و برای زیباتر شدن کیک و 
ساخت انواع گل، عروسک  و... استفاده می شود. معموال 
نیز بیشتر از 70 درصد افراد خمیر فوندانت را نمی خورند 
و بیشتر به دلیل ظاهر و زیبایی طرفدار کیک های با روکش 

فوندانت هستند.

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج


